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Україна, тримаючи курс до світового освітянського простору, модернізує 

свою систему вищої освіти таким чином, щоб забезпечити умови для такого 
переходу [1]. Перш за все – це удосконалення нормативно-правової бази вищої 
освіти, зокрема навчального плану вищого навчального закладу.  Навчальний 
план згідно з наказом Міносвіти України “Про затвердження Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” [2] та Законом 
України “Про вищу освіту” (стаття 14, пп. 2 і 5) [3] – це нормативний документ 
вищого навчального закладу (ВНЗ).  Відповідальність за якість складання 
навчального плану, його відповідність стандартам вищої освіти покладається на 
керівника вищого навчального закладу (стаття 14 Закону України “Про вищу 
освіту”[3]). В ОНПУ навчальний план затверджується ректором і засвідчується 
печаткою університету. В [4]  наведено, що навчальний план складається за 
структурою,  єдиною для всіх ВНЗ ІІ,  ІІІ і ІV  рівнів акредитації,  що додається 
(див. [4], додаток А).Для конкретизації планування навчального процесу на базі 
навчального плану, затвердженого керівником ВНЗ,  на кожний навчальний рік 
повинен складатися робочий навчальний план, який затверджується деканом 
факультету (директором інституту). 
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На практиці,однак, виявляється, що коли в освітньо-професійній програмі 
(ОПП) підготовки бакалавра присутні такі дисципліни як, наприклад, 
математика, фізика та ін., вивчення яких планується в декількох семестрах, то 
скласти на базі навчального плану робочий навчальний план з однозначним 
розподілом аудиторних годин (лекцій, практичних і лабораторних занять) та 
самостійної роботи студентів по семестрах не представляється можливим. Це є 
наслідком того, що в стовпцях розділу «Кількість аудиторних годин по курсах і 
семестрах» фактично потрібно вносити дані про кількість аудиторних годин у 
тиждень по курсах і семестрах, причому без конкретизації  скільки з них 
відводиться на лекції, практичні та лабораторні заняття . Зазначена інформація 
виявляється корисною тільки при підрахунку загальної кількості аудиторних 
годин на тиждень по семестрах і може бути розміщена, наприклад, в 
підсумковій таблиці поряд з кількістю іспитів, заліків тощо в семестрах. Тому є 
доцільним, як це було, до речі, в попередній формі навчального плану в 
Одеському політехнічному національному університеті (ОНПУ), ввести в плані 
навчального процесу замість «кількості аудиторних годин у тиждень по курсах 
і семестрах» окремі стовпці, в яких вказувати реальну кількість годин лекцій, 
практичних і лабораторних занять з даної дисципліни у поточному семестрі. Це 
перша пропозиція. 

Друга пропозиція. Вона стосується обліку годин самостійної роботи 
студентів. Відомо, що одним з найважливіших елементів навчального плану є 
графік навчального процесу. Відповідно до наказу ректора для більшості 
факультетів (інститутів) ОНПУ графік навчального процесу підготовки 
бакалаврів на перших трьох курсах та в першому семестрі четвертого курсу 
передбачає навчальні семестри по 18 тижнів та екзаменаційні сесії по 2 тижні. 

З урахуванням того, що кожний академічний тиждень дорівнює 54 
годинам навчальної роботи студента, тобто 1,5 кредиту ECTS, - маємо, що 
кожен навчальний семестр містить 54 год.*18 тижнів = 972 години або 27 
кредитів, а екзаменаційні сесії - 54 год.*2 тижні =108 годин або  3 
кредити.Таким чином 20 навчальних тижнів в семестрі містять 1080 годин або 
30 кредитів. На ґрунті  графіку навчального процесу  складається план 
навчального процесу. 

Зрозуміло, що до складу цих 1080 годин входять аудиторні години і 
самостійна робота студентів в семестрі, а також самостійна робота студентів в 
період екзаменаційної сесії. Проблема полягає в тому, що у пропонованій в [4] 
формі таблиці плану навчального процесу облік самостійної роботи студентів у 
період екзаменаційної сесії в явному вигляді відсутній , що дозволяє в деяких 
навчальних (робочих навчальних) планах час на цей вид СРС розподіляти між 
усіма дисциплінами що вивчаються в семестрі, без урахування наявності / 
відсутності екзамену з конкретної дисципліни. Що не зовсім коректно. 

Вочевидь,розподіл загального навчального часу, відведеного на вивчення 
певної дисципліни (ТЗ) відповідає таким умовам 

ТЗ = ТАСС + ТСЕС,  
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де ТАСС  - сумарний час, до складу якого входять аудиторні години (ТАС) та 
години СРС (ТСС) на вивчення  дисципліни упродовж семестру 

ТАСС = ТАС + ТСС, 
де ТСЕС  - години СРС на вивчення  дисципліни в період екзаменаційної 

сесії. 
Зпланунавчального процесу [4]визначається 

ТАС = tЛ + tПР + tЛР, 
де tЛ, tПР, tЛР – відповідно, кількість годин лекцій, практичних та 

лабораторних робіт.  
В [4]  наведено, що аудиторне навантаження студента рекомендується 

планувати не більше 30 годин на тиждень. 
Години СРС на вивчення  дисципліни протягом семестру 

ТСС =  кЛtЛ + кПРtПР + кЛРtЛР+ кКПТКП + кКРТКР + кРГРТРГР + ТСКВ+ кЗАЛТЗАЛ , 

де  кЛ ,  кПР,кЛР ,  ТКП ,  ТКР ,ТРГР ,  ТЗАЛ  - орієнтовні коефіцієнти або норми 
часу на виконання окремих робіт середнім студентом, що встановлюються 
нормативними  документами  ВНЗ, зокрема,в ОНПУ: ТКП = 54 год. (1,5кр.), ТКР 
= 36 год. (1кр.), ТРГР = 18 год (0,5 кр); 

кКП, кКР, кРГР, кЗАЛ - коефіцієнти  дорівнюють «1» за наявності з дисципліни 
курсового проекту (КП), курсової роботи (КР), розрахунково-графічної роботи 
(РГР), заліку (ЗАЛ) або  «0» за їх відсутності; 

ТСКВ - час самостійної роботи студентів під керівництвом викладачів [4].  
Пропонується   години СРС на вивчення  дисципліни в період 

екзаменаційної сесії визначати  за формулою 
ТСЕС = кЕКЗТЗЕС /NДС, 

де кЕКЗ дорівнює «1» за наявності іспиту з дисципліни або «0» за наявності 
заліку; 

ТЗЕС - загальний час на екзаменаційну сесію  (у випадку двотижневої 
екзаменаційної сесії  ТЗЕС=108 годин); 

NДС - кількість дисциплін в семестрі з яких заплановано іспит. Наприклад, 
якщо NДС =3, то ТСЕС = 36год., а при  NДС =4, то ТСЕС = 27год. 

Пропонується у формі плану навчального процесу для обліку самостійної 
роботи студентів відвести 2 окремих стовпці: для ТСС і для ТСЕС. Це дозволить 
додатково контролювати, як час СРС виділений для підготовки студента до 
іспиту з конкретної дисципліни (ТСЕС),  так і загальну кількість часу,  що 
відведена на проведення екзаменаційної сесії. 

І остання пропозиція, точніше зауваження, яке вже враховано у деяких 
ВНЗ України. А саме, у формі плану навчального процесу ([4], додаток А) 
ввести замість одного стовпцю «Курсове проектування» два окремих стовпця 
«Курсовий проект» та «Курсова робота»,  а замість одного стовпцю «Загальний 
обсяг/кредити ECTS » два окремих - «Загальний обсяг, годин» та «Загальний 
обсяг,кредитів ECTS». 
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Визначені підходи щодо стандартизації плануванння навчального процесу 
дозволять поліпшити складання на базі навчального плану робочого 
навчального плану з однозначним розподілом аудиторних годин (лекцій, 
практичних і лабораторних занять) та самостійної роботи студентів по 
семестрах, що спрямовує підготовку фахівців на реалізацію компетентнісних 
засад навчання [5 – 13]. 

Можливо, врахування викладених у цій роботі пропозицій щодо 
вдосконалення форми і змісту деяких позицій плану навчального процесу 
підготовки бакалаврів, сприятиме переходу нашого ВНЗ до світового 
освітянського простору. 
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